
Η Firming Day Lotion, κρέμα ημέρας
σύσφιγξης, είναι η τελευ ταία λέξη της
τεχνολογίας στην περιποί ηση της επι -
δερμίδας, και έχει δημιουργηθεί ειδικά,
για χρήση σε συνδυασμό με το Σύστημα
Oμο ρφιάς “Aloe Fleur de Jouvence®”.
Ιδανική για προστα σία κατά τη διάρκεια
της ημέρας ενά ντια στα διάφορα στοιχεία.
Συνδυάζοντας την επι στήμη της
Δερματολογίας με την τέχνη της Κοσμετο -
λο γίας, έχουμε στα χέρια μας ένα αποτελε -
σμα τικό προϊόν που μειώνει τα σημάδια
του γήρα τος, βοηθώ ντας την επιδερμίδα να
σταθε ρο ποι ηθεί, να επαναπροσδιορίσει
την υφή της και να συσφί ξει τους πόρους.
Ακόμα, προσφέ ρει μια προστατευτική
βάση, για την εφαρμογή του μακιγιάζ.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα
αποτε λέσματα, η Κρέμα Ημέρας
Σύσφιγξης περιέχει ένα μείγμα από Αλόη
Βέρα και άλλα, ειδικά ενυδα τικά στοι χεία,
υγραντικές ουσίες και ρυθμιστι κούς
παράγο ντες, μαζί με Κολλαγόνο και Ελα -
στίνη, που είναι απαραίτητα για να
διατηρή σουν την καλή δομή του δέρματος
και να παρατείνουν τη νεανική εμφάνιση.
Aκόμα περιέχει βιταμίνες C και Ε.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Aqua, Hamamelis Virginiana Water, 
Propanediol, Cucumis Sativus Fruit Extract, 
Citrus Limon Fruit Extract, Rosemarinus 
Officinalis Leaf Extract, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Equisetum Hyemale Extract, 
Collagen, Allantoin, Sodium Hyaluronate, 
Menthol, Glycerin, Sodium Lactate, Sodium 
PCA, 1,2-Hexanediol, Ascorbic acid, Citric Acid, 
Triethanolamine, Disodium EDTA, Parfum, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Phenoxyethanol, Benzoic Acid, 

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO
2 fl oz (59ml).

OΔΗΓΙΕΣ 
Απλώστε στις άκρες των δακτύλων και
εφαρ μόστε απαλά σε ολόκληρο το
πρόσωπο και την περιοχή του λαιμού.
Aποτελεί επίσης μια εξαιρετική βάση για
την εφαρμογή των αγαπημένων σας
καλλυντικών από τη Συλλογή Χρωμάτων
Sonya.

• Η τελευταία λέξη στις κρέμες περι -
ποίησης της επιδερμίδας

• Σταθεροποιεί, ενυδατώνει και τρέ φει
το δέρμα

• Συσφίγγει τους πόρους

• Καταπληκτική κάτω από το μακι γιάζ
των ματιών, σαν προστατευτική βάση

• Συνδυασμός Βιταμινών C και Ε
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